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صكوواع!عاك!ا!عاورمنقه!صلملاص!ي.اءكاءاطنكفي؟،زرو

منديلك.حولهيفي

..(تثنلمبراا

دفتراي!صلال!حة!.ا"ؤبوالهالصحفي،بدءلايىهنناحيةمن

يتفحصهوبةضولؤانسوحولالكماتبيلمور.ملاحذاتهفييه،ن

لالحظة(المرحوسطمقاجىءبنت!كليتوقف.نتباه

!لمماوربص،روابةآعداننيأضف(اصحؤ!ي،ااىا):الكاتب

الاس!بانية.4الاهلبالحربعقضا

(ارر"رنحويضجهانرالصمحفم؟الكاتب)

،-يااشبرالمفارؤ،تالميءاوتيابطوااص!معبكدرزاقيآءورهـ():اكاتبا

يىرلثن،يرلبونووافلام!و.راولو!اتلور!ه،قص،ئدروحؤي!!كس

.،والمعا:،ذعلى4وتدربسا)خه!لىالمريرةالحربى؟لمكهـنسا

الكاز!!حطصولف.ايى،راجهةمنوالصحفيإبالكايحرج)

بببسداً(فلأتذىى
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واقفة.تنهضانها:فانفو
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منالضابطيدفعه.قععيهأصابرلمعاطرافعلىير-!طرفانشو"

اليمين.ناحي!منا)"ورعلىالضابظيخرج.يسقطفبيجعلهكلف

هـنالضابطيظهر.يناليهتجاهو!نظركبروةبصعوبةفانشوتع!ل

بخوفينطرفانشو.بالقيوديلعبوهوابتهاجدونيضحك.نافذة



الضابطيكفنظراتهمافبهاتلآقىاثياللحظةفي.ا!افذةناحية
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بة.هد

انها.بفمهينفخهرخواوشيئاخيطاجيبهمنفان!كصويخرج"

بربطها.الخروفأوالجاموسامعاءجلدمن"صنوعة9اءزربالونة

".الخيطنهايةوطحجراويضعبخيط

الذيال!جرهدااقصا(الصورعلب4استولىوقد):فالشو

الببك.لهأرس

."الحائطمنالاخرىالناحي!ةالىبالحجريقذففاثو"

التقاطه؟استطتهل:؟انشو

نعم:ليراصوت

الخيط.اسحبي:فاثو

فسووتتوازىحتىالبالونةفتتحركلهايقولهماتنفذليرا)ء

رأسمها"

ترينها؟هل.الهواء!ىانكل:فاثو

خلار.الآذانتصموضوضإءقصفوأصواتطائراتأزيز"

ءيسارهالىالمسرحيمينمنا!صغبرةوطفلتهاالمرأةقمرالمحظةاتلك

.يبد،ديناميت.عليهكتبكيسالعجلاوفوق،امام!ماعجلةتدفعان

."القصفأصوات!كف.والعجزالت!ترعليهما

القلق!عليهيبدو.فترةتمر)!الهءميمةأرنب!تييا:فانفو

!الصغيرةأرنبتييا

."وتهبطتعلوالبالونة"

شيء8لكيح!ثالم:فانشو

."وقهبطتعلوالبالونة،)

شيئا.ليقو!!:فانشو

كوبل"ء*مت"

منىغاة-كأأنتهل؟شيئاليتقولي2نتريدينلا:فانشو

فترة)...دديفلاقاررلةكالتاو(فترة)غلطتيليستانها

حا)أيوعلى(لأالر!ىعلأيهبداوقد)المثازلقوصتالذبمماأنا!!ست

اهـ؟ئماضبةأنتهـلى(مفاجىءنحوعلى)الشجرةيصيبوالمفلألهم

لمتحبليئنىاذنأهكذا)?مت)؟فبههرجعةلائحغكم!ا(صمت)هي*بد

ا!لجاهالافلما!ىاصرارفيبمرهيدير)لكيحلومااًفعلى.طيب

افىعلي؟اجهبسمعتئىهل(دراعيه/مقد!!تمامعدمعليهبداوقد

باشيلىوتقوليذلكبعدتاتيلا(قيرةتمر)يهـممئهـعلافأنالكبداما

د:واض!ةاور؟لةالصرةهذه.الطباعسيىءاننىوبرهـأتالذيانا

تريديرلموأنتلاحظتكأقد.ال!م"!يدينلاالتىوانتشيث!الكأفعل

ترفضى،ويلا!اياهالسبتيوم2!تطعلم2!ببالقولبدأت.الصوان

البالونة؟تحريكحتىولاتريدينالا(فترة،ال!نمالتحدث

.)ببطءتهب!وتعلواونةاباا.فيكلرفانشوبتدبر)

،السيدتمبانةالسي!ة،الدلامزعشطيملاالسيدة؟ه:فالشو

أسش!اننىعلمكفر،لجق،حممىن.البالونةش!رلكفىق!تتنازل

لايحلومالىقولي،ثيتابرقولى2ومم(!لرة)با،لثل؟عاملكأن

عع!

الناحبالىبصرهيدير.الغاضبسمتليأخذيعودجديدمن)

الصحغومعهاليمينبرهةمنالكالبيدخل.ذراعيهعاقداالاخرى

الماثتحتفانشصويتخفى.للملاحظاتبدف!تردائمايمسكالذي

ويمنهاجمهاتصميعمنويتفحصهيت!شممهالكاتب.الفونادركهوقد

."الحركةمن

ومحزونزاخرشعبهولكمالشعبهذا(المصحفي):الكاتب

ان!المحزونالشعبهذاخصوبةانقلبل،كللا،عنيهذافلتقل

يسشببالتيبالقا-يةالحرتلكغمارفيطبيعينحوعلىتزدهر

هيه،بذلكباسلااالرضىعليهبداوقد).انجهدمالاخفيها

اكثر"طنانةجملةفهي،الجمل!تلكاحذفبل،لا،لاامترددا)

بفكر)سوه)باثةوأكثرمحددشيءعلىالعثورمنبدلا.ينبغي

الوقت.معياليسوف،يلاجمط

استو!وقدالمائدةتحتالارضعلىمتمددايزاللافانشو"

صوايسمع.اليسارناحيةمنحنيوالصالكاتبيخرج.الؤععليه

."بصدايتلاشىالكاتب

ه!أمنكسأؤلفهاالضتلكروايةمنيالها:اماتبصوت

؟يفوفيلمابل،مممرحيهكانتررهااوإ.روايةمنيالها.كله

إ...فيلمواي

تتحدى؟كنتمنمع:ليراصوت

.ولأخرساءتعدولمورنهاعقدةانحلتقدالسيدة:فانثمو

أتكلم.أنأريداءدلمالذي!نأناأننيعلمكفيليكن

اشعرباص.جداأتالماننيحبيمبييا)منتحبة):!يراصوى

بحالي!ترافلاانك.الوجعمن

مريضة؟انتهل:لكحصلماذا(ملقا):فانشو

الم!تطبلاوأنثيبلاحجارمغطاةبأنن!اترىالاةليراصوت

؟التحرد

بذلك.التفبيرعنكففتقدكنت:فانشو

مطلقا.فيئتفهـرلاانت:ليراصوت

منديلي.فىأفوطةاعقدانينبغىكان.صحيح:فانشو

صعبعقلكان؟بدونيت!رانيمكنكانماذا:ل!يراصوت

دائماذلكليتقولين)مزيفوكبرياءغضبفي):فانشو

غراببظأيفنزواتوساعمل.أخرىواحد"مناذنساتزوج،طيب

صبكلأذهبعغدماليالخبارةتنظركيفرأيتلوتعرفينانت

الخبز!لشراء

كلب!اولىمعيلانتخوفنر!ا.اذنهكذاالمسالة:ليراصوت

اضشانيمكنلااننىت!اماأعلمكمنتاقد.تقابلكالشعرممشطة

فيك.ثقت!؟

فاتجاهلها.اناأما.لبىتئظرالتيهيانها:فافو

بعينيأراكأن7لمثىكنت؟اكنني.!ولهماهذا:ليراصوت

لك.أقسم.صبثاافعللمأنا:فانشو

أفومنالاتألىلاالتيالمغلكةأيمانكأخرىمرة:لم"راصوت

شىلقضاءرحلةفيس!تصطحبضي؟نكليتقس!مألم.السكارى

العسل.

ورواحرباتنتهـبح!ن.دائماذلكفيافكرانني:فافر

باريمهى.الىسآخلك.رحلةفىنسافر

يرو.ح!ن2يرإداًلسب.بار!سالى،هكذا:ليراءموت

نفسه.

.أبداالرأيفيمعيتتف!قلاانككيفترينهل:فانشو



51!(تنتحبليراا؟صديداألماذلكالمكهل)طقا):فانشو

حقا.مزعجةحكايةهذهال!وبح!يةان

اجدبم.منشيئاا!ل:ليراصوت

تريدين؟وماذا:فانشو

طبيبا.استدع:ليراصوت

.الاطباءجميعاخذوا:فالشو

شيئا.اجومنتصنعأنتريدلاانكحلاقل:ليراصوت

.حربفيحالةأننااعتباركفيتضعينلاومنك:فافشو

احد.صفياساءةاينر!كلبلمفحن:ليراصوى

أف،اننيذلكبعدليوتقوكن.اعتبار؟يلهذاليس:فلألشو

الاهـورتسيركيفبالفعلأنتنسيتلقد.شيهكلانسىالإبم

كأ.

فيمتقدمانأفناميثاستث!اءلنايعملإاانيمكن:ليمراصوت

امسر.

يرظهرهك!ا.جديةمسطلةالحربان؟تمتقدينماذا:فلالشو

الاصق.عليمتطمةلستانككماما

فالتقل.بالاهاناتقذفيالىكنقلبويلان،هوذا:ليراصوت

تحبني.لاانكالتوملى

اقصدايلامك.بهنلهأنا،الصضرةبطتييا(بحنان):فانشو

لشدماتغيرت!.7لمتنيولكنك-!لمنيانتقصدكنلم:ليراصوت

ياء.الالفاقلفبمورعايتيبيالعنايةالىت،رعكنتمضىفيما

ايضا.و*ن:فانشو

ليكبريائى،ررتأننيتعتقداو.تلكالتطيموحكاية:ل!يراصوت

ا!ماأطا

!تهكلامالقد،ضيئاذلكوراءمنأقصدلمومنني:!دشو

.لهواءفي

ايسحبه.:ليراصوت

س!بته.:فا!شو

صافية؟بنية:ليراصوت

لك.احلف،نعم:فانشو

أماذاعر،:ليراصوء

.كالعادة:فانشو

ظنية.ذلكتعاودالااتمنى.حسن:ليراصوت

"فترةتمر"

الرروبم؟لمحاولةتعتدلىأنتستطي!ن*:فالشو

الانهـيال!.فيالحجارةتبدأاتحركحينومت!ي:ليراصوت

ما.شيءعملينبغي:فانثو

الامتمرالوقتهـذاخلااط.قصفوأصواتطائراتا.ريز"

وتح!ل،صيدفيد!الامخمل.اليسارالىاليمينمنو!بنة

(،.القصفاصواتتتوقف.ليرابالونةتفرقع.مئهاثحا*بنه

بالونتبى.فقاو؟لقد،منتحبة):ليراصوى

لب.تص!دوناتفقكيفماالنيرانطلقون!بهائماي:فلالشو

عمدا.ذلكفلوالقد:ليراصوت

ي!تنبهـوا.اندون،تصويبرونيمعونوكنهم،كلا.!نشو

،البيىت2ركانلناضونيقواولا!بهائممنلهميا:ليراصوش

اونة.البالنايفقاون،الىماثقكملحتى،ويص

معقولين.غعروانهم.ماثو

.اشجوةا؟صال!اقدكانوامااذاانظر:&واصوى

يظهراككمااك"فذةنوويتجها!اءلدةفوقمنينزلفانشدو"

لجدية.فانشواىاينظرالضابط.فانشواليهينظر.الضابظطلفها

ابت!؟جدونوضحكاًلض،بظ.الفونادركهوقدراسهحضفانشو

.اًلنافذةوراءمنالضابطيختفى.اصابعهباحدباثميوديلعببينما

؟

الناووة.منبعطء4رألصيخوج.أحدايرىلا.رأسهفانشيفع

ناحيةخلفهمنضحكات.الارتمياحعذمهيبعو.أنفجوةاا!كأ"ر

اإض،حكالضابطرأ!!كلهر.!يى"بئناحصءأؤىلم!كتميهئ

استولصىوضد،!در!كانضوي!لىبم.؟ل!:!رعل!خ!-!ة!مضيث

ثسم،اليسارناحية!حكات.لكل!افي!اهآيالى،الفوع-"

مفاليمسارفناحيةاليمينفناحيةأليسارف(حيةث!،اليميمقحية

يدحل.مرعوباالحركةعنؤ،نشويكف..و!وا،المببمقحية

يلاحط.الذيوهياةالجديةعليهتبدو.اليمعنناجبهمنفابظ

تفحصهعني!نقطعلا.بفافوالإنشغالث!يدانه،!لورجمىوو"4لمو

فيويبدأصحفاوراقفيملفوؤ،سورووتنت!،ج!حهمني!رجفما

يصد.عنهيبتعدالذيفانفومنبالقربمكانهيتخد.الخبز.ض

فانمثويحاولء.جانبهالىمكانهواخذهـكهالافوال!الىضابرلمط

يزقإهثميلاحظهوهوبهمالتصقاالص،رطيظل.بخوفمروب

مثبتتانعيناه.الحركةيستطيعؤانتن!ي!دلم.الاركاناحدني

وهوذاككل.المرثقينرابعادالطريإطالضابطعلإ4ي!د.الارصى؟

".طويلةصمتل!ةب!دوء!بزهكرضفيمستممراوحنله

؟ا!نتفعلماذاول!ط:ليراصوت

"يردلا.اءرأكأاي!عة!ي!علافات-و"

وحدي.كميتف،اهكذا:ايىلىصوت

الحصاريفكاندون،بتيلد،لىاندوفءيرقيرص!عالض،بط"

."فانشون

.الصئيرة)ممابطتي،تمال)بحضان):ليراصوت

كانلوكماوجههمنبحركةويأ"جرا!لعنالضابطيكف"

فانشومنيزيد،أسنانهجميع؟كلهر:صوتبلاولكنيضحكأنتيد

الضحكعنيكفا)ضابطانثم.الخجلأدركهرأسهـوقدثفض

.،(يارل

بافلضلكامترفطيب(فهرة!؟غاضبانت!ل:ليماصوت

8مبسوط)فترة)اياهالسمبتيروما!تطعتقدسح!يط

كانلوكماوجههمنبحركةوياتي*كلعنجمفالصابط)،

منفانفو-ثريد،اسنانهجميعإر:صوتبلاو!نيفحكأنريد

الضصسكعنيكفالضابطانثم.الخجلادركهوقدراورشفض

."جمل.

وخاصة..النساءمعنجاحاتلقىأنكبريداأعرف:ليراصوت

.الخبازةح

"ت!نكرراللعبةنفسأ)

:يلفنيالساندوتشمنتبقىماعناقيكبمالضابطيرنبثم

يسشدببرثم،فايشوسترةاكمامفيبدقةفمهوينظفاجريدةرق

يضحك.عسكريامظهرااتخذوقداليصناحيةمنالمسرحتيترك

ال!*فينفسهالىيعود.لسانهويخرجس!هادة4ابمنت!ىلانشو

لايمكناحداانمنيتثد.الاتجاهككلفيينظر.الو3تمعهإفد

فوقويتسلقالسعادةبمنتهىضحكواسانهيخرج.-ساهاق

المائدة.

واففة.تزاللاالشجرةان،الصخيرةأرنشييا.فانشو

تراها؟لكياوقصاتا5كل:ليبراصوت

وجه.اكملعلىالاشياءأفعلأنأحب:فانشو

باإناسبة؟الخبازةارويةتذهبألمليراصوت

أننسيكعتقدينالحربقلبفيونحنب!؟ت!نينماذا:فاتو

؟المغامراتءنللبحثاسعى

وابنتهاالمرأةتمرا)وقتذلكخلال.قنابلطائرات.قصف"

يتوفف.بالخراطيشأعلاهاحتىممتلئةطمألب!هـبةامامهماتدفعان

".طويلةصمتفترةتخيم.القصف

؟يراحبيبتي.فانشو



".طويلةصمتلحظة"

؟ماذا:ليراصوت

؟عشاقلكيكنلملماذا:فافشو

"4خافتقصيرةضحكة"ق4ث:ليراصوت

يصمت"ثم،يضحك"عشاق،نعم،نعم:فانشو

".خاؤتةقصيرةضحكة"؟انا:ليراصوت

تاكيد.بكلأنت،نعم:فانشو

،ايي.علىيخطرام:ليراصوت

واحد)يتفكععشيقالاقلعلىلكيكونوأنبدلاكان:فانشو

مثلا.كولونيل

الطريقةبهذه،كولوفيعشيقلييكون،هكذا:ليراصوت

.اذنتحبني

.ابداوحديثهما)خاساهتمامموضع-كونيلمفانشو

البيعة.فوقايضاسبتش:ليراصوت

ولكن(بعنادثم.فترةتمر)اهـفيرةارنبتييا،كلا:فانشو

قظ؟ردتماوألت)فترةتمر).عشاقلهنحترمات4ااًلنساءكل

.الدوامعلىتغضبينالاصدفاءيداروممكحتىيكاعرحين:مساعدتو!

.بالزكاماص،بلانني:ايراصموت

.نتيءلكلأعذارعنلنفسكتبحثين:فانشو

اناني.أنت:نفسكفيالاتفكرلاانك:ليراصوت

كماالارتياحعليهيبدو)أجلكمنهذاأفعلولكنني:فاقىو

مذكراتك.عتبيأنيمكنكبعدفيما(فكرةعلىعثرقدكانلؤ

جديدمنعليتنهالالاحجاربدأت(فترةتمر)ي،7:ليراصوت

أفدامي.احركانأستطيعاعدلم(تمجع)

.مجهوداابذلي:فانشو

اندفنت.لقد(معولة):ليراصوت

بالفعل.تتعقدالاموربدأت:فا!تو

تشفللمانت.الموقفبهيلهمكماكلهذا:ليراعوت

قط.بامري

نحوعلى).الانزعاجأشدمنزعجانني،بالعكس:فاننو

أبكي؟أن7لريدين)مفاجىء

.جديدةلعبةعلي.تلعبانتريد:امراتدبراراك:ليراصوت

حقيقيابكاءلبكيتشئتلوانني،ترينسوف،كلا:فانشو

أعينر.أواموتأنلديكسواء.اعرفكأنا:ليراصوت

لساء..تموتينعندماولكن.هذاتقولينانيانت:فانشو

..متواليةمراتثلاثمعكسانام(يتفهـر)

جديد.منبنفسكتزهو.لرراصوت

بسرعة؟نسيتقدتراكهل:فانشو

،نهمالاعياء(عليهابداوقدارحديثعليهتقطع):ليراصوت

..اياها!هيرالسبتيوم:نعم

لمالذيانابماننيايلتقويبماهذابعدوتأتين)غاضبا):فانشو

.(جديدانهبارصوت).معكلطيفاأكن

هذهسأموت)باطرادعويلهايزداد)..آيآي:ليراصوت

بالغعل.المرة

قس!يسا؟أستد!يهل:فانشو

قسيس؟اي:ليراصصوت

؟هذايقال*:فانثدو

نعدلماننانسيتهل:الذاكرةضعيفأنتلكم:ليراصوت

مؤمنين؟

نحن؟؟من)الؤ3الركهوقد):فانشو

تذكر؟تعدألم.القرارهذااتختتالذيأنت:ليراصوت

!آه(شيئايتذكرلاالذي):فانشو
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تسنتانقثم.فترةتمر)..نصبحهكذاانناقلت:ايراصوت

.تطوراأكثر.(الاخيرةالكلماتعلىضا!ةالحديت

نحن؟؟تطورا:فانشو

تحيد.بكل:ليراصوت

ستموتيوسوف:عليهنحسدلاموقففيالآننحنوها:فانشو

جهنم.الىتت!بين

ل!الابدالى:ليراصوت

وهم.الوانامنهسترين!عذابواي.الابدالىطبعا:فانشو

.الاشياءصنعيتقنكيفيعرف

من؟هو:ليراصوت

ربنا.:فاثو

ربناأ:ليراصوت

ربنا.،نعم:فانشو

.موجزةصغيرةضحكة"

والحذر.التهيبمنبريءواحدةجوقةفيمعايضحكان

الوقتهذاخلال.قنابلوانفجارطائراتازيز.قصفاصواًت

تحم!المرأة.يسارهالىالمسرحيمينمنالصغيرةوابنتهاالمراةتمر

تعاولهـالصغيرة.كبهرةقيمةذاتبذخيرةمليئةزكيبةظهرهافوق

."القصفيتوقف.احياناوتخفقاجباناذلكفيفتفلح

.آي،آي.ليراصوت

لك؟حدثماذا:فانشو

.أبداذلكبعدهنامنالخروجأستطيعلن:ليراصوت

الامل.تفقديلا:فانشو

قامتى.حتىترتفعالحجارة:لمرواصوت

لتخليصكطريقةاجدسوف،سترين.هماتحمليلا:فانشو

حقا.سيءحظناان:ليراصصوت

المياه!ورةفيالقراءةال!!مهجنونفعندك:السببأنت:فانشو

مطلقايدهشنيلاالآنافىيحدثوما.وساعاتساعاتفيهاتقضين

دائما.شيءكلفيالسببانا:ليراصوت

ايلامك.؟ردتؤما،هكذاالمسالةتاخذيلا:ؤاقىو

)،صهت"

البيت؟دمروالماذا:ببراصوت

كاعلىمؤكدا)الحكايةنفسدائمااكأكررانبدلا:فانشو

هذبعد.للحرائقومشملةمتفجرةقنابليجربقنانهم(المقاطع

.لداكرةافقدتالذيأناياننيستقولين

آخر؟مكانفييجربوهاانباستطاعتهميكنالم:ليراصوت

أنيبجربوءودلاكان؟.البعص!اطكأب!دهالامورانأتعتقدين:فانشو

الم!ن.احدىعذه

؟لماذا:ليراصوت

تاهاولكن،!كاس!خرننى2أخرىمرةستقولين؟فانشو

لماا؟..لمأذا؟لماذا.التعليهمنحظابسطتملكينلابانكترين

للتجربة.يكقلماذاذلكيكونانتريدين

؟هذاوبعد:ليراصوت

لوأ:اخباءاشوقنأنت؟هذاوبعد؟هذاوبعد:فانمشو

المزيدمنهاوسيصنعونصالحةفهيالناسمنكثمبراقتلتالقببلة

هـوسيكفونشضاتساويلاح!ئذاكفانهااحداتقتللماذااما

صناعتها.

!52:ليراصوت

.لثىءكللكأشرحأنبدلا:فانشو

اللهجةفهذهتصطنعلماذاأفهملاأنا)غاضبة):ليراصوت

انت.درلم!تماقدرأثرصلماننيأعلمفانا:الكلام

هيهأ،شيءكلاعرفانا(الغروراستخفهوقد):فانشو



يبدو.فترةتمر)املياتعلىترددتفدبأتءالقولالممئعر

،برفيسورالناسيعتبرنيأنالممكنمن)فكرةتألمه.يلانبساطيه

كذلك؟مس

زأيهد.بكل،نعم(وارتياببضيقأ:ليراصوت

ضاأذلكتمتقديخاطه:فالشو

نعم.(وارتياببضيق):ليراصوء

وحين.بروفيسورذوجةلعتبروكأنيهكنوم!ا:فانشو

ونوصتط.المجرفيسورانظروا":يقولونالشارعفيالناسانا

ون!راروتمرات.زيارةبطاكلاتلناويكونانفس!نانفخماننستطيعما

كلبعد،التعليممنوافرا!الكانثم.المطلةسوىينقصني(

!المياهدورةفيفرأقها

جديد؟منستبما:ليراصوت

موافقة؟الس!ت:فانشو

...!بروفيمسيوراتلكون؟.ء.نض:ليراصوت

كذلكالامركان.ابداأفكاريعليتوا!ينلاانت:فانشو

للابد.هنامنام!يول!موف،بهامانهذاماودتالكلو.؟ئما

همق!.يقولرجلمعتعيشيأنلك.ريدلااالتوترمليهبداوفدلأ

"داعا!

."يل!يبلأررليممحاالم!مهكحتفوفاءويصحطفانشويق!"

وحبم!تتركنيهل!حبيبييا:ليراصموت

د!لما"مقيايعل.فلاشويتحرلرلا:تصلليرا"

!ضال،حبيبييا:ليراصوت

لائما"مقعياويظليتصكلافانشو.طويلةصمتفترة"

ثوانتفترةتمث!)المداعب!فبيلمنكلنذلكومن:ليراصوى

ا!صيمكنكا!!لةوففة).بك!!ل!شدي!7كن!تمدا!عرف

بلقبفقئوكلأمكيبعوتتكمميح)فترةتمضي).ر!لعابروفي!سورا

اثرياى.عالموصتى

."اكزهوف!شوعلييبرو.طويلصم!"

خرقه)أوحلبه!كتركنيأفترة)!حبيبييا:لييراصوت

ثصاله!

."اللعبةنفسدمحرر.ءيلةوطةلا

مقكنولبداتالحجوة)تبكي).آي،ي2:ليراصوت

جديد.

ملحي،ثاحعلكملوا)القلقاعشاهوثدينهض):فلايشو

.بس!وءاصبت!مك

هتجب؟نتككئناربعنماتعاما.اندكرسوفانني:لرراصوت

قل!لا.بعونانك.كذهبميباللأاىاللصة

الضم.بد*التيانتومنك:فثشو

اثراح.قبيلمنهتاكان:لرراصوت

.اخرىمرةذلككنعليلنانكاحلفي:فالشو

اطف.:لكلاصوت

؟بماذا:فثشو

.كللعتاد.ليراصوء

صافية!بنية:فلالشو

صاهيةبنية:ليراصوت

ثاكية.ذلكتعاوديألااتمنى.حسن:فالشو

الوق!هذاض.وطائراتقنابلضوضاه.!فاصوات"

صهيهرةعربةكسحبانيسلرهالىالمسرحيميىمنوابنتهاالمر*كعبر

."1ليقصفيتوقف.القد!ةبالبنامقممتلئةكراعفىاى

4ء

ئراعي.احركانا-مطيعأعدلم.آكي،آي:ليراصوت

اخلصك.سوف،هماتحمليلا:فالشو

تقي.حتىتصلالح!ارةولكن:ليراصوت

ما.طريرقظعلىسأعثرأننيسترين،هماتحمليلا:فانشو

.اموتسوف:ليراصوت

ا)وصية؟اجلمنا!ثقاستميأنتريد!نهل:فافشو

وصيةأأي:ليراصوت

هذا؟ضالألا،فانشو

جديد؟كاستبدا:ليراصوت

عليها.الجيراناصعصتىواحدةي!اانبدلاكان:فا!و

وايتموفالقبالمفساجاتالانفسكثئللاانت:ليراصورر

*هثة.

4داتاروكل.أجلكمنالاهذااضللاومنكلى:فانشو

تعدىانعليكقيبغيكانأيضاوأنت.وصاياهنيكيبنكل!مات

.*خيرةوكلمصسيتك

أأخيرةكلما"؟ي:ليراصوت

يلأخيبرة.؟.كفاله.!ظانفبليلاتفىلقولها؟لتيقلكثفثشو

برلماستعجالايقولثم،يتفكر)...*فكاربعضالقنكاقكريدين،

..يلاسعلايةعنأوالدنياالحياة"

الا!ىكقولهما،كفى)الصم!طههيقطع)؟ليراصوء

ماف!.

الحدود!ابمدار؟اتافهة؟.ت؟.هماقاتذلكتمعن:فانشو

واالثتلالمأصلاهالاى!فيالبىثصد(معولة):ليراصوت

.الصغبرةارنبتييا،كلا:فثشو

متبم!!خن!،وهن)معو*)التوك؟!سعثيع؟عدلمةليراصوء

'اخربى

حعس*.عندهاثيتكل؟ينلصبتركدالسببم!،هصا:فثشو

اكاقهاأيستطيعون*(فائحة):لبراموت

ن؟!ايتوقفلنبالهالجنرورمرححد.لاطبعا:معشو

م!ن.كلحتل

.مكان"لل:لير؟صوت

.مكانكل،بالطبع؟فلاسعو

يبالغ'انه-:لر'صوت

ث،ء.لااول!صر(ءكل:ناقصة؟عماليقومونلاالقواد.فلأمشو

8روالناس:ليراصوه

الجنرالانفم.الحربخوقيعلىقمرونلاالناس:فعشو

كععيماكبير؟.!ممم

لعبا!تمدلمفالمسالةائ!:ليرأصود!

!ذ!في'لجنرال!موماذا:قلالشو

اتالحجارةانهاا!لو.كحرك؟ناستطيي'عدلم:لير؟صوت

تماما.6لدثرلسوفجديدمنلؤ

القص!.سينتهي،قرينسوف.يهمكولا.للائرهاحيا؟فعشو

ضا'ثليرأصوء

حقا.:فانشو

ذلك؟عرفتويف"ليراصوت

!مي'في7ثكين:فلالشو

فىعرمك؟أث!مكأن!كدنيوكيد(بارتياب)لا:ليراصوء

(.مفزعةفرضه.قنعذللاثتنفه)



اندئرتلقد،حبيبييا)حارةبدموعباكية):ليراموت

فخلصني.تعالى،تماما

ليرا(.بكاء.الالقافىفوقشديدعناءميوبصعدمانشويقترب)

حقيقة.اموتسوفالمرةهذه:ليراصوت

فالم.انشا.اعصابكهموءتفقديلا:فاثو

توجدالنيالمكانيبلغ.الايقافى!قبعناءيتقممفانشو)

.)ليرافيه

.ك-اعطني.هأنذا،الصغيرةآرنبنييا:فانشو

تماما.بالحجارةمغطاةأننيترىالا:دراصوت

هنا.منساخرجك،انتفري.الحالليساخلصك:فانشو

يندفنفلامشو.!ديدةاحجارننهال.طويلةقصفل!ةا

منالقصفال!لةاللحظةتلكستنتىعندعا.خر71هوالركامتحت

الصفهرةالطفلةترا!هالا.يسارهاليالمسرحيمينمنالمراةنعبر

معائقلقعليهايبمو.صيرانصثاكنفهافوقكحمل.المرةهذه

ناحيةتغتنيسبيكالعولوحةالىالرجوعنرجوس.الحيلةقلة

.الي!ر

الحرية.شجرةبنيةاننيمةالجعرانتسعحالمممرحاعماقفي

عند.طويلصمت.!ام!يالم!رحعلىيبقلم:القصفافتهى

بالونتانببطيتصصبالذبطوليرافانشومنهاختىالذيالموضع

حديثاصدر

يركمرل!9

لالث!المجصعة

علوأللشاعر

لى.ق05؟الثمن

"،

الرصاصيطلقالديالض"بطيدخل.السماءالىوترتفعانطونتان

اصابتهما.مييملعنثونالبالوفتينعلىالرث؟شة-بندثيتهش

.النيراناطلاقيواصلالضابص.الفضاءفيتختفيانالبالونتان

الضابطبكلر،ولراكاتومنتنطلقسعيد9ضحكاتعلمننسمع

مهرولا.اليميننا!ةمنيغرجثمالؤمتملكهوفدالات!اهككليي

كانالديالمكانيت!حص.المامدةفوقضمد.الصبيمص

الهائ!.فوقمنيه!.الر!اعليهيبرر.وليرافنهشوبهصرجد

الوح،استخفهوفد،تقر!بايمدووهواليسارناحيةمنيحرح

قاللا:

.روايةمدهنتقىروايةهذاكلمنبرلف.لسموف:الكاتبصوت

...إلوايةو؟ي:عظيمة

صوتأحذيةيسمعقربعن.فرةتمر.بمداصوكلهيتلاشى)

الرجسالى،منمجموعةتغني،الممرحعمقوفي.ارو"ستالجنود

ععديديتزاهـلاح!ه،5،أ*هـمملم!كهأربولاجيرينمكو":بم!ت

حتسفشيئاشيناا!واتهمقوةوتزدادفشيناشيئاالمجموعةافراد

اربولا"جيرنيكحو":ينشدونالناسمنغفيراجمعاالمغنونيصبنه

الستار.ينزلببه،،الجنودأحذيةصوتعلىتمامايصواوحيت!

النه!اشوحيدترجض9591بارشي

ي!الم!!(

لىيلاو2
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اتمنهنسوو

جمالاب-داراثعوءده


